


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินหังโจว	-	สวนพุทธธรรมจิ่ว
หัวซาน

พักที่	Jiuhuashan	Center
Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

2 อุทยานเขาหวงซาน	-	ถนนโบราณถุนซี พักที่	Beihai	Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	เหมย
เจียอู	-	ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	Liang	an
International	Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 มหานครเซี่ยงไฮ	-	ตลาดรอยปี	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวาย
ทาน	-	อุโมงคเลเซอร	-	ถนนนานกิง

พักที่	Yitel	Hotel	หรือเทียบ
เทา	4	ดาว

5 รานหยก	-	วัดพระหยกขาว	-	สนามบินหังโจว	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

21	ต.ค.	60	-	25	ต.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 5,000	บาท

28	ต.ค.	60	-	1	พ.ย.	60 27,900	บาท 27,900	บาท 27,900	บาท 5,000	บาท

2	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 5,000	บาท

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 30,900	บาท 30,900	บาท 30,900	บาท 5,000	บาท



ชวงเชา
00.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	10	เคานเตอร	W	สายการบินแอร	ไช

นา	(CA)	โดยมีเจาหนาที	่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิน
ทางใหกับทุกทาน

03.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองหังโจว	โดยเทีย่วบินที	่CA716

08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	เมืองหังโจว	หังโจวเมืองที่มีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนาน	ปรากกฎ
รองรอยในสมัยราชวงศฉิน	มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมือง	จิว่หัวซาน
บริการอาหารเชาเป็นชุด	KFC	หรือ	MC	Donald

เขาจิว่หัวซาน	เป็นดั่งชุดภาพภูเขาแมน้ําตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ	์จุดชมวิวตางๆ	ผสมผสานขับดุนกัน
กอใหเกิดภาพที่งดงาม	ความงามของธรรมชาติกับทัศนียภาพเชิงวัฒนธรรมผสมผสานเขากันอยางดี	เสริมเติม
ดวยภาพบรรยากาศที่ฤดูทั้งสี่แตกตางกันอยางชัดเจนและภาพปรากฎการณบนทองฟาอันงดงามแปลกตา
ปัจจุบันบนภูเขาจิ่วหัวซานมีวัดจํานวน	80	กวาแหง	และมีพระภิกษุและภิกษุณีมากกวา	300	รูป	กลายเป็นเขตชม
ทัศนียภาพการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณทางพุทธศาสนา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานชม	สวนพุทธธรรมจิว่หัวซาน	มีพื้นที่กวา	1.89	ลานตารางเมตร	ใชทุนสรางทั้งสิ้น	1,600

ลานหยวน	สถานที่แหงน้ีมี	5	ที่สุดของโลกสวนพุทธธรรมแหงน้ีเปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมเมื่อปี	ค.ศ.	2012	ให
ทานไดกราบนมัสการองครูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	หรือองคตี้จางหวาง	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	มีความสูง
99	เมตร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Jiuhuashan	Center	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชาเป็นชุด	KFC	หรือ	MC	Donald

สนามบินเมืองหังโจว	อยูในเมืองหังโจวที่	โดดเดนดวยความงดงามทาง
ธรรมชาติ	และสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกรักษาไวอยางดี	จึงทําใหเมือง
หลวงแหงราชวงศซง	(Song	Dynasty)	ในอดีตน้ีเป็นหน่ึงในเมืองที่สวยงาม
ที่สุดของจีน	เมืองเพื่อนบานที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตก็นับเป็นเมืองยอด
นิยมที่ถูกยกยองวาเป็น	“เมืองที่งดงามที่สุดของจีน”	ตั้งอยูราวๆ	180	กิโลเมตร
จากเซี่ยงไฮ	หางโจวครองตําแหนงแหลงทองเที่ยวยอดนิยม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ซึ่งมีพื้นที่กวา	1.89	ลานตารางเมตร	ใชทุกสรางทั้งสิ้น	1,600	ลานหยวน	สถาน
ที่แหงน้ีมี	5	ที่สุดของโลก	ไดแก	1.	องครูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้
จางหวาง)	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	2.	ฐานดอกบัวหยกขาวใหญที่สุดในโลก
3.	กําแพงแกวหลากสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	4.	สระน้ําแสงพระธรรม
กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	มีเสนผาศูนยกลางยาว	99	เมตร	ลึก	20
เซนติเมตร	5.	ตนไมลํ้ าคากวา	300	ชนิด	เยอะที่สุดในโลก	สวนพุทธธรรมแหง
น้ีเปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมเมื่อปีค.ศ.	2012	ใหทานไดกราบนมัสการองค
รูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้จางหวาง)	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	มี
ความสูง	99	เมตร	ที่มาของความสูง	99	เมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Jiuhuashan	Center	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา
เดินทางสู	เขตอุทยานหวงซาน	น่ังกระเชาไฟฟาไทผิงขึน้สู	ยอดภูเขาหวงซาน	มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล

1,864	เมตร	สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาสูงลึก	ระหวางทางทานจะไดเห็นทิวทัศนของขุนเขาที่ปกคลุมดวยป า
สนเขียวขจี	ถึงสถานีบนเขา
ทานจะไดชมวิวทิวทัศนโดยรอบที่เต็มไปดวยภูเขาที่ซอนทับกันอยางสวยงามตระการตา	และมวลหมูตนสน

อายุหลายรอยปีที่แปลกตา	หุบเขาหวงซาน	ขุนเขาทีถู๋กกลาวขานกันมาแตโบราณวา	“หากไดชมขุนเขาที่หวง
ซานแลวขุนเขาอื่นในปฐพีภพลวนไมมีความหมาย”
ทานสามารถรับชมวิวไดดีที่สุด	ชมแกรนด	แคนยอน	หุบเขาซีไห	จุดชมวิวที่เปิดในปี	2001	เริ่มตนที่	ศาลาชม

เมฆ	และสะพานนางฟา	ความสูงถึง	1,664	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	สําหรับผูที่ยังพอมีแรงเดินน้ัน	ตามเสนทาง
ยังมีภูเขาที่คดเคี้ยวเสนทางใหมที่สามารถปีนขึน้ไปชมวิวอีกมาหมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสูจุดไฮไลนของ	ยอดเขากวงหมิง	มีความสูง	1,840	เมตร	เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวง

ซาน	ชมทะเลหมอก	และตนสนรูปรางแปลกตา	ที่ไมเคยเห็นที่ไหนมากอน
ชมหินพิสดารแหงหวงซาน	หินบิน	เป็นหินทรงรี	สูง	12	เมตร	หนัก	544	ตัน	ตั้งตะหงานอยูบนหวงซาน	ดวย

ความที่วาสวนลางของหินไมไดเชื่อมติดกับภูเขา	ทําใหคลายกับวา	เป็นหินที่ตกลงมาจากทองฟา	นอกจาก	หิน
บิน	แลวยังมีหินและยอดเขาหิน	ในรูปทรงอื่นๆ	จนถูกนํามาตั้งเป็นชื่อ	เชน	หินเตาในตํานาน	หินลิงชมทะเล	หิน
เซียนบอกทาง	หินหนูกระโดดลงหุบ	หินแมวคูจับหนู	หินเซียนประลองหมากรุก	เป็นตน
เดินชมธรรมชาติและจุดรวมของทะเลเมฆ	ทะเลหิน	ทะเลภูเขา	นํากุญแจรูปหัวใจคูสลักชื่อไปคลองที่โซริม

หนาผา	เสมือนสัญญาใจวา	เราจะไมแยกจากกันชั่วนิรันดร	นัง่กระเชาลงเขา	ออกเดินทางสูเมืองถุนซี	เมืองที่
ใหญที่สุดของหวงซานตั้งแตโบราณกาลจวบจนปัจจุบัน	เป็นลําน้ําแหงศูนยรวมการคาใบชาของหวงซาน
ใหทานเดินชมสินคาบนถนนเกาถุนซี	หวงซาน	เป็นตรอกเกาแกโบราณมีอายุ	กวา	500	ปี	เต็มไปดวยรานคา

ใบชาเกาแก	รานเหลาน้ีเริ่มเปิดกิจการในศตวรรษที่	19	ในปัจจุบันเจาของกิจการสวนใหญลวนเติบโตที่น่ี	สัมผัส
กลิ่นอายของอารยธรรมและการใชชีวิตของถนนโบราณสายน้ี



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Beihai	Hotel	หรือเทียบเทา	บนเขาหวงซาน

	รับประทานอาหารเชา

เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวอยูทางตอนใตของมณฑลอันฮุย	ทางตะวันออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศนที่งดงามของยอดเขาหิน
แกรนิตและตนสนหวงรูปรางแปลกตา	และภาพของหมอกและเมฆที่ลอยอยู
ใกลยอดเขา	บริเวณเทือกเขายังมีน้ําพุรอนและบอน้ํารอนธรรมชาติอีก
มากมาย	เน่ืองมาจากความงดงาม	จึงมักจะปรากฏภาพของเทือกเขาหวงอยูใน
ภาพเขียนจีน	หรือปรากฏชื่อในวรรณกรรมอยูบอยครั้ง	ปัจจุบันน้ี	องคการยู
เนสโกไดขึน้ทะเบียนเทือกเขาหวงเป็นมรดกโลก	และยังจัดวาเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนโบราณถุนซี	เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ	ยาว	1,200	กวาเมตร	ตัดอยูกลาง
เมืองถุนซี	จุดเดนของถนนสายน้ี	อยูที่อาคารสองฝ่ังที่สรางขึน้มาตั้งแตสมัยห
มิง-ชิง	และไดรบการอนุรักษไวอยางดีจนกระทั่งทุกวันน้ี	โดยปัจจุบันตลอด
ถนนทั้งเสนเป็นถนนสายวัฒนธรรม	มีรานขายอาหารทองถิ่น	รานขายงาน
ศิลปะ	ภาพวาด	เครื่องป้ัน	หินสลัก	เครื่องประดับ	เครื่องเรือน	เครื่องแตงบาน
ชาจีน	ฯลฯ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Beihai	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันเดินทางกลับสู	เมืองหังโจว	เมืองที่มีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนาน	ปรากกฎรองรอยในสมัย

ราชวงศฉิน	มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง	สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเป็นหังโจว	ตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจว
เป็นเมืองหลวง	หังโจวเป็นเมืองงดงามดวยธรรมชาติ	ทั้งภูเขา	ทะเลสาบ	ตนไม	และสวนจนไดรับสมญานามวา
“สวรรคบนดิน”	เน่ืองจาก	ซูโจว+หังโจว	=ซูหัง	แปลวา	“ฟากฟามีสรวงสวรรค	บนผืนปฐพีก็มี	ซู	หัง”
นําทานสู	รานนวดฝ าเทาและยาบัวหิมะ	พรอมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน	เป็นยาแกน้ํารอน

ลวกเป าฟ ูหลิง	ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและใหทานไดนวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	มีเน้ือที่

5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยรอบประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	ชมโคมไฟ	3	โคมทับแสง
ในบึงน้ําลึก
จากน้ันนําทานสู	หมูบานเหมยเจียอู	(ไรชาหลงจิง่)	แหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีนใหทานไดชิมชาขึน้

ชื่อ	โดยกลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบปากจะหอมตลอดวัน"
นําทานอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหอฟังเจีย่	สินคามากมาย	เป็น	ใหทานซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก

เชน	เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า



รานนวดฝ าเทาและยาบัวหิมะ	ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หาก
ทานใดมีความประสงคจะไมแชเทาและนวดฝ าเทา	...กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน)

ลองเรือทะเลสาบซีหู	หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มใช
เรือเหมา

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Liang	an	International	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมืองหางโจว	ซึ่ง
เป็นเมืองเกาแก	1	ใน	6	ของประเทศจีน	ปัจจุบันหางโจว	ถือเป็นเมืองที่อยูใน
เขตภาคตะวันออกที่ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดแลว	ดังน้ันหางโจวจึงเป็นที่
รูจักกันเป็นอยางดีวา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ	มีวัฒนธรรมที่
ยาวนาน	และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหน่ึงของประเทศจีน
รวมทั้งมั่งคั่งไปดวยเภสัชอุตสาหกรรม	และสถาบันศิลปะมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทะเลสาบซีหู	หรือ	ทะเลสาบตะวันตก	เป็นที่สวยที่สุดในเมืองจีน	ไดชื่อวาเป็น
ดินแดนแหงขุนเขาและสายน้ํา	ที่ไดสมญาไขมุกแหงเมืองหังโจว	หากไดลอง
ทะเลสาบซีหูเพื่อชมความงามก็ตองไมพลาดจุดชมวิวที่สําคัญคือเจดีย
เหลยเฟิง	เป็นเจดีย	8	เหลี่ยม	สูง	5	ชั้น

เหมยเจียอู	เป็นแหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน	ใหทานไดชิมชาขึน้ชื่อ	โดย
กลาวกันวา	“ดื่มชาหลงจิ่ง	เพียง	1	จิบ	ปากจะหอมตลอดวัน”

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Liang	an	International	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเยี่ยมชม	รานผาไหมจีน	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธีการนําเสน

ไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อ
เป็นทั้งของฝากและใชเอง
นําทานเดินทางสู	มหานคร	เซีย่งไฮ	หรือ	ชางไห	เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปาก

แมน้ําแยงซี	เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร	ใชเวลาเดินทาง	1	ชั่วโมงเศษ
แวะชมรานสมุนไพรจีน	ตนตํารับความเป็นมาของยาสมุนไพรในสมัยโบราณ	ที่ตกทอดสูคนรุนหลัง	
จากน้ันนําทานเที่ยวตลาดรอยปี	หรือในชื่อวา	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	หรือ	ตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็นตลาด

เกาของผูตง	เมืองเซี่ยงไฮ	อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	ตกแตง
สไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	และเกากวารอยปี	ที่ยังคงความงดงาม	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนมพื้น
เมืองอาหารขึน้ชื่อของที่น่ีคือ	เสี่ยวหลงเปา	อันลือชื่อ	และยังมีขายของที่ระลึกตางๆมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ”	ถือเป็นสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ	อีกทั้งถือ
เป็นศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ	แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ	ตลอดแนวยาวของไวทันเป็นแหลง
รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย
นําทานน่ัง	รถไฟเลเซอร	ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวงผู	ซึ่งเป็นอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา	9	เมตร	ยาว

646.7	เมตร	จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนนานกิง	ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย	หรือยา
นออรชารดของสิงคโปร	มีความยาวประมาณ	5	กิโลเมตร	มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเป็นยานที่
คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม



อุโมงคเลเซอร	รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีน	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได	เพื่อขามไปยังฝ่ัง
ตรงขามใชเวลาประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็น
รูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Yitel	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเขาชม	รานหยกจีน	ซึ่งมีแกะสลักเป็นพระ	มังกร	ผีเซียะเป็นตน
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมสักการะ	พระหยกขาว	วัดพระหยกตั้งอยูในฝ่ังผูซี	เขต	ผูโถวซีอยูทางทิศตะวันตกของ

เมือง	วัดศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธใน	เซี่ยงไฮ	และเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเป็นจํานวนมากที่สุดของ
เมืองเซี่ยงไฮ	ในปี	ค.ศ.1876	ตรงกับรัชสมัยกวางสู	ปัจจุบันวัดพระหยกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยก
ขาวปางมารวิชัยมีขนาดความสูง	1.9	เมตรแกะสลักดวยหยกขาวทั้งแทง
นําทานแวะชม	ผลิตภัณฑยางพารา	ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน	ไดนําผลิตภัณฑ

ยางพารามาทําเป็นเครื่องนอน	ของใชในบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสูเมืองหังโจว	และนําทานแวะ	ช็อปป้ิงที	่OUTLET	ซึ่งเป็นหางที่ขึน้ชื่อของเมืองหังโจว

ชวยคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
22.40	น.	อําลาเมืองหังโจว	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CA715

01.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล



วัดพระหยกขาว	ตั้งอยูบนถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถอ	เมืองเซี่ยงไฮ	เป็นศูนย
รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮและเป็นวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเป็น
จํานวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ	ในปี	ค.ศ.	1876	ตรงกับรัชสมัยกวางสูฮองเตแหง
ราชวงศชิง	มีพระภิกษุจากเกาะผูถอซานคือหลวงพอฮุยเกินไดเจริญรอยพระ
ถังซําจัง๋เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย	ขากลับเดินทางผาน
ประเทศพมาไดอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง	5	องคดวยกันและได
มอบใหชาวเซี่ยงไฮ	2	องค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินเมืองหังโจว	อยูในเมืองหังโจวที่	โดดเดนดวยความงดงามทาง
ธรรมชาติ	และสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกรักษาไวอยางดี	จึงทําใหเมือง
หลวงแหงราชวงศซง	(Song	Dynasty)	ในอดีตน้ีเป็นหน่ึงในเมืองที่สวยงาม
ที่สุดของจีน	เมืองเพื่อนบานที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตก็นับเป็นเมืองยอด
นิยมที่ถูกยกยองวาเป็น	“เมืองที่งดงามที่สุดของจีน”	ตั้งอยูราวๆ	180	กิโลเมตร
จากเซี่ยงไฮ	หางโจวครองตําแหนงแหลงทองเที่ยวยอดนิยม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
12.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาวทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	การยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนแบบธรรมดา	4	วันทําการ	(วีซาเดี่ยว)
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน23กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่

มีการเรียกเก็บหมายเหตุ:	สายการบินแอรไชนา	CA	ใหกระเปาสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่องไดทานละ1ใบมีน้ําหนัก



ไมเกิน23กิโลกรัมและขนาดของกระเปาตองมีขนาดโดยรอบของกระเปารวมแลวไมเกิน158เซนติเมตร	(กวาง+ยาว
+สูง)	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ1ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน7กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเปาสัมภาระ
เกินกวาที่สายการบินกําหนดไวจะตองเสียสวนที่เกินเป็นจํานวนเงิน200	USD	หรือ1,300หยวนตอใบ

10.คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจายเพิ่มเติมตามที่สายการบินกําหนด
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	20	หยวนตอคน	ตอวัน	และ	คนขับรถ	วันละ	20	หยวนตอคน	ตอวัน	แปลวาเดินทาง

ทัง้หมด	5	วัน	จายทิปไกด	100	หยวน	คนขับ	100	หยวน	รวมเป็น	200	หยวน	ตอคน*

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย**วีซาเดีย่ว**	
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	หามยิ้มเห็นฟัน	หามใส

แวนตาดํา	หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือ
รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือRe-Entryดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา	

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2อาทิตย
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ



-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิม่3,560บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิม่	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย2หนาเต็ม	
2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือ

รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร	หามใสเสื้อสีขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุย	รับปริญญา	ตองไมสวม
หมวก	ไมสวมแวนตาดํา	ตองเห็นใบหู
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี

น้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อ	ประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

**ราคาน้ียังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	200	หยวน**	**ราคาน้ี	รวมคาวีซา	1,500	บาท**

ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักออก	7,000	บาท
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น***	ทานละ	40	หยวน/วัน/ทาน
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจร	**	โปรแกรม

การเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสาร
ไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น



ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานนวดฝาเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็น
ตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึง	ตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขารวมกิจกรรมที่ทาง
รานจัดไวให	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	300	หยวน	ตอทาน	ตอราน

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


